
Zápis č.8 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 20.1.2016. 

Přítomno :  Celkem 4 členové + koordinátorka Ing.Šťastná (viz prezenční listina). 

Host : Ing.Vařeka – starosta města 

                   Komise je usnášeníschopná. 

Program :  1) Zahájení, přivítání, přivítání členů komise, rámcový program jednání   

                   2)  Návrh koncepce zahraničních vztahů města Příbram                      

                   3)  Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotací – oblast zahraničí 

                   4)  Závěr

 

ad 1)   Ing.Pikrt – Zahájil jednání a přívítal přítomné členy komise  a navrhl program jednání. 

                             Usnesení : Komise schvaluje navržený program jednání. 

                             Hlasování : 4/0/0   …… Program byl schválen 

 

ad 2) Ing.Vařeka – Informoval přítomné o průběhu příprav na oslavy k 800. výročí založení 

                               města Příbram,rámcově o práci pracovních skupin v jednotlivých sekcích. 

                               Jsou základní 3 okruhy oslav a to: 1.celoroční slavnosti a jednotlivé akce, 

                               2.kulturní akce – zajišťují Bc.Ženíšková a zastupitel P:Větrovský,3.hornic- 

                             ký výbor-zajišťuje linii hornických slavností.Rozpočet města počítá s nákla- 

                             klady cca 8 mil.Kč.Je snaha zapojit do organizace slavností všechny spolky, 

                             kluby,sdružení,školy a další instituce.Dle předběžných informací přijedou  

                               delegace z 8 států ze zahraničí. 

                               Pan starosta souhlasil s tím, aby jeden z členů KZaMOS  se zapojil do prá- 

                               ce v přípravním výboru Hornických slavností. Přítomní členové komise  

                               se shodli a doporučili p.R.Šmuclera, pomůže mimo jiné s ubytováním 

                               hostů slavností. 

                               Pan starosta se vyjádřil k požadované koncepci zahraničních vztahů.Sdělil, 

                               že vedení města si je vědomo, že zahraničním vztahům nevěnovalo tolik 

                               pozornosti v r.2015,kolik by bylo potřeba, a že se koncepce po slavnostech          

                               založení města připraví, a že požadavek komise je konstruktivní. 

                               V otázce zahraničních návštěv na příbramské radnici sdělil, že v případě  

                               plánovaných zahraničních návštěv bude zástupce komise přizván k setká- 

                               ní (jednání).Ten pak bude následně informovat ostatní členy komise na     

                               pravidelném jednání komise. 

. 

 

ad 3)  Ing.Šťastná – uvedla materiál k projednání – Návrh rozdělení dotací v oblasti zahraničí. 

                                Všichni členové komise obdrželi předem mailem materiály : 

                                1. Program pro poskytování dotací pro r.2016 – tématické zadání pro  

                                    oblast zahraničí 

                                2. Žádosti o finanční podporu na r.2016 s popisem jednotlivých projektů 

                                    a tabulkovým přehledem. 

                              Dle rozpočtu města na rok 2016 je k rozdělení 200.000,- Kč. 

                              Bylo podáno celkem 7 žádostí v celkovém objemu požadavků 505.100,-Kč 



                            Komise projednala postupně všechny žádosti s následujícími návrhy RM : 

 

                            1. Česko-ruská společnost, z.s. Praha – 30.000,- Kč 

                            2. Gymnázium Příbram –    25.000,- Kč 

                            3. Klub tanečního sportu –  10.000,- Kč 

                            4. OA a VOŠ Příbram I –    27.000,- Kč 

                            5. Plavecký klub Příbram – 45.000,- Kč 

                            6. SK TRI klub Příbram –   60.000,- Kč 

                            7. Vopička Jan, Příbram –     3.000,- Kč 

                            Celkem rozděleno ……… 200.000,-Kč 

 

                            Přehled požadavků, jejich specifikace, požadavky a návrhy komise do RM –  

                            viz přiložená tabulka. 

 

                            Hlasování : 4/0/0  … Návrh rozdělení dotací v oblasti zahraničí byl schválen  

                             

 

 

ad4)  Ing.Pikrt – Příští jednání komise se uskuteční dne 2.3.2016 od 17.00h v salonku  

                           restaurace Marie na Březových Horách ( zajistí R.Šmucler). Termín byl  

                           stanoven po dohodě  přítomných.Ing.Šťastná podá informace k organizaci 

                           slavností k 800. let založení města.                                    

                           Jednání komise bylo ukončeno v 18.00h  

 

 

 

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt 


